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Op bezoek bij een oude bekende: huisjesmelker Kloppers
Bijna 10 jaar geleden bracht de eerste Zutphense ROOD groep huurders van huisjesmelker Kloppers samen
om de strijd aan te gaan voor betere woningen. Afgelopen maand ging een nieuwe generate ROOD-jongeren opnieuw langs bij de beruchte ‘Klopperspanden’.
Deze panden staan bekend om hun
slechte staat, zelf in elkaar gefabriceerde deurbellen, achterstallig onderhoud
en hoge huren voor kleine kamers. Alhoewel er in sommige panden duidelijk
vooruitgang was te zien sinds de actis
van 10 jaar geleden, troffen de ROOD
jongeren ook dezelfde problemen.
Dingen zoals defecte brandblussers,
loshangende elektriciteitsdraden en
kapotte ruiten; allemaal mankementen
waar de huisjesmelker niks aan heeft
gedaan.
De kleine kamertjes en verouderde
voorzieningen zijn nog steeds een
harde realiteit. Eén van de bewoners,
die anoniem wil blijven, zegt: “Ik betaal
430 euro per maand voor een kamer
waar net een bed en een keuken in
past. Maar als je daarover klaagt belt

Kloppers de politie omdat er dan
zogenaamd geluidsoverlast is.” Een
andere huurder zit opgescheept met
een gescheurde gasleiding die Kloppers
weigert te repareren.
Vaak durven de bewoners niet te klagen omdat ze bang zijn uit hun woning
te moeten en nergens anders terecht
kunnen. In het enkele geval dat de
huurders toch klagen worden ze door
Kloppers weggezet als mopperaars.
ROOD gaat de komende weken weer
de straat op om met de huurders
van Kloppers te spreken, ze samen te
brengen en opnieuw een gezamenlijke
vuist te maken tegen huisjesmelkers in
Zutphen!
Heb jij ook problemen met je huisbaas?
Stuur dan een mailtje naar
zutphen@sp.nl

Geen wonder dat steeds meer mensen zich afkeren van de politiek
8 juni vonden de Algemene Beschouwingen van de Zutphense gemeenteraad plaats. Te midden van een
gigantische bezuinigingsoperatie namen de fractievoorzitters van de 10 lokale partijen de tijd om hun
beschouwing te geven op de staat van de Zutphense samenleving.
SP-fractievoorzitter Nils Müller uitte
kritiek op de bezuinigingen. Hij benoemde de concrete gevolgen voor de
Zutphense samenleving. ‘Niemand wil
dit, en toch gebeurt het. Hoe kan dat?’
vroeg hij zich in zijn beschouwing af.
Fragment uit de Algemene Beschouwing van de SP-fractie in de gemeenteraad:
‘Onze beschaving brokkelt af. Zoals water
een steen uitholt, zo holt onze economie
jaar na jaar onze samenleving uit. Zorg
wordt slechter. Woningen worden slechter. Onderwijs wordt slechter. Voorzieningen worden slechter.
Dat komt omdat er steeds weer bezuinigd
moet worden. Waarom moet er steeds
weer bezuinigd worden? Omdat bedrijven
steeds minder belasting willen betalen.
Om onze voorzieningen toch nog enigs-

zins overeind te houden, moeten gewone mensen juist steeds meer belasting
betalen. We betalen hogere huren, hogere
zorgpremie, hogere energierekeningen,
hogere rekeningen voor boodschappen,
hogere studiekosten en een hogere OZB.

“Het kapitaal bepaalt de
marges waarbinnen de
democratie zijn gang mag
gaan”
Terwijl dit al sinds de jaren ’70 gaande is,
beloven politici keer op keer dat het na de
verkiezingen beter zal worden. Ze zeggen
dingen als: ‘We gaan orde op zaken
stellen’, ‘we moeten puin ruimen’ of ‘eerst
komt het zuur, dan het zoet’. Maar keer op
keer blijkt dat het zoet niet komt.
Mensen merken dat de uitholling van

onze samenleving maar door blijft gaan;
wie er ook de verkiezingen wint. Het
kapitaal bepaalt de marges waarbinnen
de democratie zijn gang mag gaan. Het
is geen wonder dat steeds meer mensen
zich afkeren van de politiek.’
‘Steeds meer mensen stemmen uit
protest, of gaan helemaal niet meer
stemmen,’ aldus Müller, ‘zij zeggen: “het
maakt toch geen donder uit, ze doen
toch wel wat ze zelf willen”. Zij keren de
macht de rug toe. De SP moet principieel de kant van deze mensen kiezen,
hoe moeilijk dat ook is. Anders zijn we
de naam ‘socialistisch’ niet waardig.
Alleen samen met hen kunnen we
uiteindelijk voor grote veranderingen
gaan zorgen.’

Kom naar de ledendag op 24 augustus!
De helft van 2019 zit er al weer op! Het
was een druk half jaar met
overwinningen en verliezen. Nu is het
tijd om lekker te genieten van de zomer,
daarom hebben we onze zomerstop. Na
de zomerstop is het weer tijd om door
te gaan. Als aftrap voor het nieuwe
seizoen organiseren wij een ledendag
waar al onze leden maar ook de
actievoerders die nog geen lid zijn voor

zijn uitgenodigd.
Het feest is 24 augustus en begint om
19:30. De avond zal vol zitten met
spelletjes, muziek maar vooral ook
gezelligheid. Toegang zal voor leden
gratis zijn. Voor niet leden zijn de
kosten 5 euro. Wil je als niet lid wel
komen maar geen 5 euro betalen? Word
dan lid via doemee.sp.nl.

Wil je er bij zijn? Meld
je dan aan via
zutphen@sp.nl Graag
zien we je daar, tot dan!

Winst Noordveen, onafhankelijk onderzoek is afgedwongen
Toen huurders uit Noordveen in
februari op de stoep stonden bij
Woonbedrijf Ieder1 was de eis duidelijk.
Zij zaten in slecht gerenoveerde huizen
en de corporatie moest orde op zaken
stellen. De moed was hoog en het
vertrouwen in verandering was laag.
Ze moesten maar eens de daad bij het
woord voegen.
Nadat het bedrijf de toezegging deed
dat ze echt de problemen gingen
aanpakken bleef het even rustig,

totdat er een voorstel kwam vanuit
Ieder1. Een onafhankelijk onderzoek
door de Woonbond naar de mislukte
renovatie én een plan van aanpak
voor nog bestaande problemen. Het
onderzoeksteam mochten de huurders
instellen. En de Woonbond reageerde.
13 juni was de informatieavond voor
huurders in het DWK-gebouw. En het
resultaat mag er zijn. De komende
maanden zal een onafhankelijk
onderzoek plaatsvinden naar alle

bestaande mankementen en mislukte
renovaties van het ‘Project Noordveen’,
huurders mogen zelf punten toevoegen
aan het plan van aanpak. In de winter
hoopt men klaar te zijn met het
volledige onderzoek
“Dit had ik in mijn stoutste dromen
niet kunnen bedenken, als je dit tegen
mij zei in februari had ik je volledig
uitgelachen” zei Bert van Kampen,
een van de huurders, na afloop. De
strijdbaarheid blijft erin, dat is wel
duidelijk.

Op de foto:
Huurders uit Noordveen boden deze winter Woonbedrijf Ieder1
samen met de SP een ‘pinokkioprijs’ aan vanwege de valse beloftes
die zij tot dan toe steeds hadden gedaan.
Na de acties van de huurders kwam er eindelijk écht verandering.

